
VRIJ 83
ZATERDAG 13 MEI 2017

LEVENMIJN

A
ls driejarige sprak ik iedere
voorbijganger op straat aan.
‘Hallo, hoe heet jij? En hoe
gaat het met jou?’ Als iemand
zei dat hij even geen tijd had,
vroeg ik ze waarom niet. Ik
was altijd nieuwsgierig.

Na een studie geschiedenis
begon ik bij RTV Utrecht met
het presenteren van het

nieuws. Doe maar alsof de camera je moeder is, zei-
den ze, en ineens stond ik, met een beetje bluf, live
televisie te doen. Alles nam ik gretig aan en dat ging
goed tot ik een live-interview deed. Ik was zo erg
bezig met hoe ik overkwam dat ik een vraag stelde
die net al beantwoord was en toen kreeg ik een
black-out. Droge mond, hartkloppingen, zweethan-
den. In helikopterview zag ik mezelf naar mijn ge-
voel oneindig lang stuntelen. 

Het was een heftige ervaring en ik werd even van
live-tv afgezet. Ergens onderweg was ik mijn onbe-
vangen nieuwsgierigheid en enthousiasme vergeten.
Krampachtig deed ik zoals ik dacht dat een presenta-
tor moest doen. Terwijl de leukste situaties in inter-
views en presenteren ontstaan als je de controle los
kan laten. Juist toen ik geen verwachting meer had,
kon ik persoonlijker worden en mezelf laten zien,
met het vertrouwen dat het dan goed genoeg is.

Naast het werk voor tv leidde ik ook congressen en
evenementen als dagvoorzitter. Daar viel me op dat
er veel minder vrouwelijke dan mannelijke sprekers
zijn. En als ze er zijn, doen ze heel bescheiden. Ter-
wijl ze bijvoorbeeld op zo’n onderwerp gepromo-

veerd zijn. Altijd maar dat bescheten gedoe. Dan
denk ik: kom op, laat je zien! Durf! Eén situatie heeft
me in het bijzonder aan het denken gezet. Ik inter-
viewde eerst een man die zich ongeveer een jaar in
het thema positiviteit verdiept had en vervolgens
een vrouw met 25 jaar ervaring in de reclamewereld
die nationaal bekende campagnes had bedacht. Aan
de man vroeg ik of ik hem positiviteitsgoeroe mocht
noemen en dat vond ’ie wel passend. Toen ik de
vrouw vroeg of ik het begrip reclamegoeroe mocht
gebruiken, wuifde ze dat meteen weg terwijl ze onge-
makkelijk lachte.

Vrouwen leren dat ze bescheiden moeten zijn en
vooral niet boven het maaiveld uit mogen steken.
Daar wilde ik iets aan doen. Onder de naam Pak je
podium geef ik nu presentatietrainingen aan vrou-
wen. Met hen ga ik naar de kern van hun verhaal en
leer hen die te benoemen en erover te vertellen. Ze
hoeven niet borstkloppend die apenrots te verove-
ren; het is juist een balans tussen oprecht en met
overtuiging je verhaal vertellen waardoor je bood-
schap overkomt. Niet alleen letterlijk op een podium,
maar in elke situatie waarin je de kans krijgt om je te
profileren. Het verhaal dat mensen bijblijft is krach-
tig en sympathiek. Verteld vanuit vertrouwen.

Eva Brouwer
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